
 

 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL 

Mod.G.25/0 

 

 

E D I T A L 

 

--- ENG.º MANUEL JOAQUIM SILVA VALÉRIO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SOUSEL:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Ao abrigo do disposto no artigo 56º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

FAZ PÚBLICO QUE, a Câmara Municipal na sua Reunião Ordinária Pública realizada no dia 

23 de outubro de 2019, tomou as seguintes deliberações:------------------------------------------ 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

ORDEM DO DIA 

 

PONTO UM 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, a ata n.º 25 da Reunião 

Ordinária de 9 de outubro de 2019;------------------------------------------------------------------------ 

 

PONTO DOIS 

--- Retirado da Ordem do Dia.--------------------------------------------------------------------------------  

 

PONTO TRÊS 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, na sequência de 

requerimento apresentado por munícipe, o pagamento da dívida total da faturação de 

água da sua conta corrente em 3 prestações mensais, devendo a primeira prestação ser 

paga até dia 29 de novembro de 2019.-------------------------------------------------------------------- 

 

2. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, na sequência de 

requerimento apresentado por munícipe, a reformulação do plano de pagamento em 

prestações da dívida total da faturação da água da sua conta corrente, bem como o 

pagamento dessa faturação em 10 prestações mensais, conforme novo plano de 
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pagamento em prestações mensais, devendo a primeira prestação ser paga até ao dia 29 

de novembro de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, na sequência de 

requerimento apresentado por munícipe, autorizar a redução da renda mensal de 

Quiosque, nos termos da proposta n.º 383/2019, acrescido de IVA, durante os meses de 

janeiro a abril de 2020.----------------------------------------------------------------------------------------- 

   

PONTO QUATRO 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, nos termos do artigo 379º do 

CCP, os trabalhos a menos relativamente à empreitada de “Eficiência Energética em 

Edifícios – Reabilitação do Complexo de Piscinas Coberta”, na sequência de informação do 

diretor de fiscalização da referida empreitada.---------------------------------------------------------- 

 

PONTO CINCO  

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, nos termos do disposto no 

número 5 do artigo 71º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, a caducidade dos 

processos de obras particulares n.º 23/2011-14, 23/2012-14 e 04/2012-01.-------------------- 

 

PONTO SEIS 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, no âmbito da ação social 

escolar, a atribuição de auxílios económicos aos alunos do Pré-escolar e 1º ciclo do ensino 

básico, para o ano letivo 2019/2020, nos termos da informação anexa à proposta n.º 

386/2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO SETE  

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, na sequência dos pedidos 

apresentados pelas empresas Bohus Biotech Portugal, Lda e Monte do Ganhão Lda e nos 

termos da informação anexa à proposta n.º 387/2019, a isenção da tarifa variável de 

RSU´s a ambas as empresas mantendo apenas a tarifa fixa, bem como o indeferimento da 

isenção da tarifa variável de saneamento à empresa Bohus Biotech Portugal, Lda.----------- 

 

PONTO OITO 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, nos termos do disposto na 

alínea ff) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as 

normas de participação do Concurso “Neste Natal, prefira o Comércio Local” edição 2019, 

que decorrerá no entre o final de novembro de 2019 e meados de janeiro de 2020.--------- 

 

PONTO NOVE 

 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, atribuir voto de pesar pelo 

falecimento de ilustre personalidade Tauromáquica, assim como endereçar à família 

enlutada e aos amigos as mais sentidas condolências e profunda mágoa.----------------------- 

 

PONTO DEZ  

--- Retirada da Ordem do Dia.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sousel, 23 de outubro de 2019 

O Presidente da Câmara Municipal, 

  

 

Eng.º Manuel Joaquim Silva Valério 

 


